
UCHWAŁA Nr XXV/ 151/ 2004 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 27 października 2004 roku 

 
 
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami/ oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64 poz. 593z późn.zmianami / - Rada 
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla: 
1/ osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 
2/ osób wymagających pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie 
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy 
zapewnić. 
 
2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę 
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
 
3. Przyznawanie usług opiekuńczych i ustalanie warunków odpłatności następuje 
w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego i innych dowodów 
wyjaśniających okoliczności sprawy. 

§ 2 
 
 
1. Usługi opiekuńcze przysługują : 
1/nieodpłatnie - świadczeniobiorcom, których dochód na osobę nie przekracza 
kwot określonych w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz osobom 
samotnym otrzymującym zasiłki stałe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
2/odpłatnie - pozostałym uprawnionym w wysokości określonej w tabeli 
stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały. : 
 
2. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku 
badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 
Pierwszą weryfikację kryteriów dochodowych przeprowadza się w 2006 r. 

§ 3 
 
 
1. Koszt jednej godziny usługi ustala Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzesku w oparciu o kalkulację sporządzoną każdego roku na 
podstawie faktycznych kosztów zatrudnienia opiekunek i podaje do publicznej 



wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczana jest w okresach miesięcznych i 
wpłacana na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 20-go dnia 
każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi. 

§ 4 
 
 
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 
udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 
zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej 
pomocy, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy na wniosek pracownika 
socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

§ 5 
 
 
Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 6 
 
 
Traci moc uchwała Nr XXXIII/240/97 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 
sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia, jaka część wydatków za usługi opiekuńcze, 
lecznicze, pomoc rzeczową i inne podlega zwrotowi. 

§ 7 
 
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w tym 
Dzienniku 
2. Uchwała ponadto podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Brzesku. 

 

 
 
Załączniki do uchwały są dostępne w Biurze Rady Miejskiej (pokój 130) 
 


